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Ben lloable es mostra la capa-
citat de supervivència i adap-
tació de la gent de la cultura. 

Una de les proves més contundents, 
els festivals d’estiu, que ja han co-
mençat, amb l’afegitó entre els 
grans del que s’ha estrenat enguany 
als Jardins de Pedralbes sota l’ex-
perta batuta de Martín Pérez, d’ull 
clínic infal·lible. Entre el Grec i Tem-
porada Alta, semblantment exem-
plars sense que les diferències es 
trobin en la gestió pública del bar-
celoní i la privada del gironí, una 
quantitat i qualitat que mereixen 
barretades. Peralada, amb Oriol 
Aguilà, al capdavant, ha recuperat 
la seva màxima esplendor. Malgrat 
la crisi, les retallades, les restricci-
ons, la patètica situació financera 
de molts ajuntaments que tant fa 
patir, no tan sols restem sinó que 
encara sumem. 

 Recordo que, un estiu, ja fa una 
pila d’anys, el diari francès Le Figa-
ro dedicava cada dia la contrapor-
tada als esdeveniments culturals 
més rellevants de l’Hexàgon. El re-
partiment geogràfic era notable, so-
bretot en un país tan centralista. El 
mapa francès feia empal·lidir. Ara, 
si algun diari nostrat s’hi animés 
i ho destaqués de semblant mane-
ra, els lectors quedarien bocabadats 
de tanta oferta. També sorpresos, 
o potser no tant, pel mal reparti-
ment geogràfic, no a l’hexàgon si-
nó a Catalunya. Aquí, com més al 
nord i més a l’est, més densitat de 
festivals, i a la inversa. Tarragona, 
Tortosa, Deltebre, Tàrrega, i poca 
cosa més. En canvi, a l’Empordà, en 
trobes vagis on vagis. Amb totes les 
estretors, sovint vorejant l’heroï-
citat o el miracle, però els festivals 
d’estiu són aquí, més pobres (la ma-
joria) però no menys esplèndids, i 
amb les expectatives de públic a l’al-
ça. No es tracta, doncs, tan sols de 
sobreviure sinó de proposar-se nous 
reptes, abaratir costos i aprofitar 
per seduir la gent i els espònsors.
 Té mèrit, i molt. I no hi ha qui 
s’acabi les propostes, tan diverses. 
És cert que la cultura ha patit reta-
llades, proporcionades a d’altres 
sectors. Tot i que protesta menys i, 
pels festivals tothom intenta que 
no es noti, només la cultura pot dir 
que, en els anys d’abundància, ja es-
tava discriminada, i dos cops molt, 
pels pressupostos de la Generalitat 
i de l’Estat. H
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món de rebuigs, poblen l’escenari ti-
telles i objectes de gran embalum, 
a càrrec d’Anna Marín. L’acompa-
nyen com a inquilins d’aquest terri-
tori de zombis, que Danés ha dividit 
en tres nivells: el de dalt, l’interme-
di i el subterrani.

MISSATGE EXPLÍCIT / El director diu que 
ha volgut fer un espectacle que con-
vidi el públic «a reflexionar a partir 
d’un missatge explícit». I que, lògica-
ment, no serà gens complaent en 
una obra que defineix com «un con-
te terrorífic, i ho és perquè és real».
 Danés confia que Wasteland tin-
drà una vida més llarga que la que 
van tenir Tranuites circus i Llits, dos 
muntatges que segons la seva opinió 
ja van néixer «morts». «Tinc ànima 
de faller, m’agrada aixecar alguna 
cosa i després cremar-la», reconeix. 
Aquesta temptació ha quedat apar-
cada amb el desig que Wasteland tin-
gui l’oportunitat de veure’s més en-
llà de la seva estre-
na al festival Grec 
2013. H

Vegeu el vídeo d’aquesta 
notícia amb el mòbil o 
a e-periodico.cat
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J Increpación Danza, la 
companyia barcelonina que 
capitanegen Montse Sánchez i 
Ramón Baeza, van ser pioners  
fa dues dècades en una aposta 
per la fusió entre el flamenc i la 
dansa contemporània. Els seus 
espectacles, 13 al llarg 
d’aquests 20 anys, han anat   
més enllà de la dansa amb        
una implicació clara en la 
situació de la dona. No en va   
tots els seus repartiments 
sempre han estat compostos 
per ballarines.

J Com no podia ser d’una altra 
manera, l’espectacle que   
celebra aquests 20 anys es   
titula XX, i  també té una «lectura 
cromosòmica», segons Ramon 
Simó, el director del Grec.       
Cinc ballarines faran avui i demà 
a la sala Ovidi Montllor del 
Mercat de les Flors una mirada a 
aquesta trajectòria amb una 
revisió, per exemple, de les 
coreografies més significatives 
dels seus primers treballs.

J El cas d’Increpación Danza, 
com recorda Ramón Baeza, és  
el d’una companyia que ha fet el 
seu camí amb poc suport 
institucional. «Hem ballat per a 
públic de 25 països de quatre 
continents i encara tenim la 
sensació de ser els grans 
desconeguts de la dansa 
catalana», apunta Baeza. El  
Grec intentarà pal·liar una      
mica aquest desconeixement.
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Loquillo, Ariel Rot i Leiva, un trio 
d’asos del rock, en un mateix es-
cenari per obra i gràcia de Pepe 
Rodríguez, que va tenir la idea 
d’ajuntar aquests artistes de per-
sonalitats tan marcades en la gira 
Uno de los nuestros. Un tour que de-
mà recala al Poble Espanyol i que es 
prolongarà fins al setembre.  
 «Quan es va obrir la divisió na·
cional de Live Nation ja vam voler 
que la primera gira fos amb pro·
ducte espanyol. La intenció és tras·
lladar el concepte anglo d’aques·
ta gran promotora a l’escena mu·
sical d’aquí. I vam pensar que per 
començar valia més unir artis·
tes de perfils semblants», explica 
Rodríguez. De fet, Ariel Rot i Leiva 
ja havien compartit micròfon.
 Per a ell, la gran sorpresa 
d’aquesta posada en escena conjun- 
ta és l’ex-Pereza Leiva. «Ja coneixia 
la seva capacitat en els directes. 
Però després de treballar amb ell 
setmanalment he descobert que 
és molt intuïtiu. A més, cau bé a tot·
hom. I als seus 33 anys i amb una 
carrera encara curta, té excel·lents 
avals. I és qui més fans està gua·
nyant amb aquest tour». 

 ¿I Loquillo? «La presència d’El Lo·
co imposa, per bé, per mal i per regu·
lar. Una carrera com la seva és molt 
inusual en un país com el nostre, 
en què no hi ha cabuda per al rock 
adult. Res a veure amb el que passa 
amb Tom Petty o el mateix Johnny 
Hallyday, amb qui Loquillo ha col·
laborat, per cert».
 Rodríguez aclareix que des del 
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Tres a la carretera
Els rockers Loquillo, Ariel Rot i Leiva recalen demà al Poble 
Espanyol de Barcelona dins de la gira ‘Uno de los nuestros’

principi tenien clar que l’oferta ha-
via de ser de rock, «per compensar 
els molts i diferents concursos te·
levisius que inunden el panorama 
de cançó melòdica, i d’artistes ta·
llats pel mateix patró. Això genera 
un enorme empobriment de l’ofer·
ta», es lamenta.
 Volia, insisteix, una gira «amb 
estrelles del rock, amb icones del 
gènere». Amb músics amb un can-
çoner que fa que l’audiència es po-
si a saltar. «La plaza del Pueblo, 
Hace calor, Chica de ayer, Rock 
and roll star… Totes són cançons 
immortals i que durant anys han 
nodrit les radiofórmules», subrat-
lla  Rodríguez. 
 El concert dura tres hores i 
quart, aproximadament. «Hi ha 
una part individual de cada un, i 
també duos i trios, a manera de fi·
nal de festa. I no vull oblidar·me de 
destacar la plantilla de músics que 
els acompanyen. Jaime Stinus, un 
dels millors guitarristes que hi ha, o 
Igor Paskual... Som 40 a la carrete·
ra, 19 músics».
 Rodríguez explica que hi hau-
rà més experiments d’aquest es-
til en el futur. «A la Gran Bretanya 
aquesta fórmula es dóna cada dos 
per tres, i la gent la valora molt». H

«Leiva és intuïtiu, 
cau bé i és el que 
més fans està 
guanyant», diu 
l’ideòleg de la gira 

33D’esquerra a dreta, Leiva, Loquillo i Ariel Rot, a Barcelona.
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«La presència d’El 
Loco imposa per 
bé, per mal i per 
regular», afegeix   
el promotor


